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BELANGRIJKE DATA VOOR OUDERS EN KINDEREN
Vrij
23-03-2018
Plusklas 12
Vrij
23-03-2018
Palmpasen
Di
27-03-2018
Palettertje 14
Vrij
30-03-2018
Goede vrijdag, alleen groep 1-2 vrij
Ma
02-04-2018
2e Paasdag, groep 1 t/m 8 vrij

Beste ouders,
Dit schooljaar 2017-2018 zijn wij, Marianne Westerveld en Anja Duffhues, de interne contactpersonen van
’t Palet. In de schoolgids vindt u informatie hierover bij het onderdeel ‘klachten’.
Wij zijn als interne contactpersonen beschikbaar voor u als ouder, voor de kinderen en de medewerkers van
’t Palet.
Soms zijn er dingen die je wilt delen. We hopen dat deze zorgen met de leerkracht gedeeld kunnen worden.
Is dit niet het geval, dan kunt u bij de intern contactpersoon terecht.
Ook voor de kinderen geldt dit. In de klas is besproken wat kinderen kunnen doen als er iets aan de hand is
waarbij zij hulp nodig hebben. In elke groep plaatsen we “de luisterbus”, om zaken die zij graag zouden
willen (maar niet durven) bespreken, aan hun eigen juf of meester kenbaar te maken.
Ook hangt er in het halletje bij de administratie een algemene luisterbus voor alle kinderen en ouders van
de school. Daar kunnen alleen wij bij. Hier kunnen kinderen en ook ouders een briefje met naam (en
groep/telefoonnummer) in doen, als zij behoefte hebben aan een gesprek met ons. Eén van ons neemt dan
contact op voor een gesprek.
Groetjes, Marianne en Anja (leerkrachten)

Goede doel
Op 9/10 maart organiseert het oranjefonds weer de actie NL-doet: de grootste
vrijwilligersactie van Nederland.
De voorgaande jaren hebben wij onze eigen “’t Palet doet”-actie gehad, waarbij de
leerlingen/groepen iets gedaan hebben voor een ander, zonder dat dit kosten met
zich meebracht.
We willen deze actie dit jaar ook weer op kleine schaal uitvoeren.
Iedere groep gaat iets doen tussen 9 maart en de meivakantie.
Gr 1/2

Palmpaasoptocht naar de Muts

Gr 3 en 4

Verzorgen een ontbijtje voor alle vrijwilligers

Gr 5

Zal het ontbijt afsluiten met een muzikale activiteit

Gr 6

Gaat dansen tijdens de techniekwedstrijd van de stichting

Gr 7

Ruimt de schoolomgeving op

Gr 8

Kookt een 3-gangenmenu voor ouderen uit de wijk

Beste ouders,
In de lessen Identiteit gaat het de komende weken over handen. We verwonderen ons over wat je allemaal
met je handen kunt doen. We hebben speciale aandacht voor beschermen en verzorgen. Want dat komt in
veel godsdiensten ook heel duidelijk naar voren.
In het christelijk geloof zijn er de wonderlijke verhalen over Jezus die anderen geneest door het opleggen
van zijn handen. Hij geneest zo bijvoorbeeld een huidziekte en laat een blinde weer zien. En denk ook aan
het gebruik om iemand te zegenen door je handen hoog te houden, dat in bijbelverhalen en tot op de dag van
vandaag in kerken gebeurt.
In andere godsdiensten zijn er evengoed veel mooie voorbeelden van de manier waarop handen worden
gebruikt om te beschermen of symbolische betekenis krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het beschermende
handje van Fatima. Of aan de hindoeïstische godheid Visjnoe, die de wereld beschermt en altijd afgebeeld
wordt met vier handen. In het boeddhisme zijn er veel specifieke handgebaren, de mudra’s, die allemaal iets
eigens betekenen en oproepen.
Zo zijn we de komende weken in de ban van handen. We vieren ook het Paasfeest met de kinderen.
Het beloven weer leuke en boeiende lessen te worden. We gaan ons best doen en laten de handen
wapperen…!

Gedicht
Zonder
Langzaam groeide
mijn hand uit de jouwe
Langzaam maar zeker
liet je me los
Liet je me gaan
in het volste vertrouwen
dat ik ook zonder
mijn hand in de jouwe
wegen zou vinden
en hutten kon bouwen
Helemaal zelf
in het donkerste bos
Bette Westera
De EHBO cursus
De EHBO cursus werd gegeven door twee EHBO-ers. Afgelopen woensdag was de laatste les van de EHBO
cursus. Dat was een soort examen. Daar hadden ze wonden
nagemaakt die wij moesten verzorgen. We waren met 6
kinderen uit groep 7/8. In de eerste les hadden we het over
brandwonden en planten waarvan je brandwonden kan krijgen
en insectenbeten waar je ziektes van kan krijgen.
Bijvoorbeeld de teek daar kan je de ziekte van lyme van
krijgen. Ze hadden toen uitgelegd wat je het best kan doen.
We hadden geleerd over verbandjes leggen en reanimeren
en van alles en nog wat. Ik vond de lessen heel leuk en
leerzaam. En ik denk dat de andere kinderen het ook heel leuk vonden.
Gemaakt door Simon uit groep 8

Pasen
Dit jaar vieren wij Pasen op donderdag 29 maart. Wij willen dan samen met de kinderen een Paaslunch
houden. Dit houdt in dat we echter wel een beroep op u moeten doen. Vanaf dinsdag 13 maart hangt er een
intekenlijst bij iedere klas. Hierop kunt u aangeven wat u voor de klas kan betekenen. Het varieert van een
pak sap, tot aan een zak broodjes of gekookte eitjes. Het zou leuk zijn als u het ook een beetje in de
Paassfeer zou willen brengen. U begrijpt dat uw zoon/dochter voor deze ene keer geen lunch hoeft mee te
brengen, wel gewoon fruit en drinken. We zouden graag zien dat uw kind een bord, bestek, eierdopje en
beker (allen voorzien van naam) meebrengt op uiterlijk woensdag 28 maart. Dank je wel voor uw
medewerking.

De Talentencarrousel organiseert voor volwassenen
een
Percussie / Djembee workshop

Datum:
donderdag 22 maart 2018
Aanvang:
19.30 uur
Plaats:
Wijkcentrum Wijchen Zuid, Zuiderpoort 56
Kosten:
€ 4,50 p.p.
Aanmelden en informatie: talentencarrousel@upcmail.nl
024-6424045, Carin Stevens

